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A szerkesztı elıszava 

 
A fennállásának tizedik évfordulóját ünneplı, magyarországi Balkán-kutatást 

felvállaló mőhely - a PTE Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja – 
fontosnak tartja, hogy a Balkán-félsziget országainak történeti, politikai, társadalmi, 
gazdasági és etnikai viszonyaira vonatkozó vizsgálatok eredményeit a szakmai 
közvélemény elé tárja. Ebbıl a célból indult útjára több mint 5 éve a Balkán Füzetek 
periodika. Az eddigi számok tematikus jellegőek, melyek között országtanulmányok és 
az egész térséget átfogó nagyobb terjedelmő elemzések egyaránt megtalálhatók. A 
szerzık többsége a pécsi Balkán-mőhely tagja. Vélhetıen a Balkán iránti érdeklıdés, 
valamint a pécsi Balkán Központ kutatási eredményeinek a tudományos köztudatba 
kerülése egyaránt szerepet játszik abban, hogy egyre többen foglalkoznak a térséggel, s 
vizsgálataik eredményét szívesen megjelentetnék periodikánk hasábjain. Ez adta az 
ötletet ahhoz, hogy a Balkán Füzetek két külön számában mutassuk be kutatásaikat. 

Szerzıink egy része a balkáni térség neves egyetemeinek és kutatóintézeteinek, illetve 
Magyarország különbözı tudományos mőhelyeinek munkatársa. Különösen szép 
számmal szerepelnek írásaikkal a Pécsi Tudományegyetem Földtudományi 
Doktoriskolájának Balkán alprogramjában tanuló doktorandusz hallgatói. 

A megjelenı tanulmányokat igyekeztünk két nagy csoportba tagolni. A különszám 
elsı kötetébe a Balkán történeti, politikai és társadalmi viszonyaira vonatkozó kutatások 
eredményei kerültek. A második kötetben a magyar–balkáni kapcsolatok különbözı 
dimenzióit felvázoló írásokat helyeztük el. Így, reményeink szerint az olvasó elé kerül a 
sokszínő, de történetében és jelenkori állapotában is igen bonyolult, néha még a térséggel 
határos Magyarországról is nehezen érthetı Balkán. 

A szerkesztı hálás feladata a kötetekben megjelenı tanulmányok rövid bemutatása, 
ajánlása. 

Az elsı kötet figyelemre méltó írással indul, a szerb szerzı esszészerő írásában a 
Balkán helyét vizsgálja Európában, különösen annak Közép-Európához viszonyított 
pozícióját. Érdekes színfolt a politikai-, etnikai földrajzi munkák között a nemzetközi 
egészségügyi szervezetek balkáni jelenlétével foglalkozó írás. Hasonlóan, bár más 
témában, de újfajta megközelítésbe helyezi a volt Jugoszláviában lezajlott eseményeket a 
”Vihar-hadmővelettel” foglalkozó elemzés, valamint a térség geopolitikai 
formakincsének és a NATO, az EU csatlakozásokkal egyre „zsugorodó” Balkán 
körvonalainak a vázolása, de felkeltheti a figyelmet a macedón bel- és külpolitikáról 
szóló két tanulmány is. A régió fejlıdésének sajátosságai sokfajta párhuzam 
megalkotására késztethetik a kutatókat, ebben a sorban igen izgalmas a Közép-Ázsiával 
való összehasonlítás. Ide illeszkedik a törökországi vízkérdésrıl szóló munka is, 
amelynek biztonságpolitikai aspektusára hívnám fel a figyelmet. 

A kötetben lévı etnikai földrajzi dolgozatok világosan jelzik a térség etnikai 
sokszínőséget. A Balkán napjainkig tartó etnikai, vallási konfliktusai sajnálatos módon 
hosszú távra biztosítják a kutatók számára a témát. Sok tanulsággal szolgál a Temesi 
Bánságra vonatkozó írás, miszerint a terület a nyugati és keleti kultúrák határán, a 
történelmi Magyarország délkeleti peremének ütközızónáját alkotta és jelenti részben 
napjainkig. Figyelemre méltóak a bolgár obstinákra, a szerb és horvát kontaktzónákra, 
valamint a volt Jugoszlávia etnikai homogenizációjára vonatkozó elemzések. Hasonlóan 
az elızıekhez érdeklıdésre tarthatnak számot a vallási manipulációról, az 
„olvasztótégelyben” elveszı vlachokról és a Balkánon is nagy arányban jelen lévı 
romákról szóló írások. 
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A második kötetben a magyar–balkáni kapcsolatokkal foglalkozó tanulmányokat 
helyeztük el. 

Magyarország számára a Balkán rendkívüli fontossággal bír, megkerülhetetlen partner 
mind a politikai, mind a gazdasági, kulturális kapcsolatok tekintetében. Ahogy a szerb 
szerzı fogalmaz, a térségben a nemzetközi kapcsolatrendszerek között is kitüntetett 
szerepe van hazánknak. Két tanulmány írói is fejtegetik írásaikban Magyarország balkáni 
stratégiájának fontosságát, és Pécs mint kapuváros szerepét ebben a relációban. Egy 
másik dolgozat Baja városának a Balkán felé potenciálisan nyitható kulturális kapu 
szerepérıl értekezik.  A közös múlt, a területi folyamatok illeszkedése és ütközése 
komolyan befolyásolta mindkét térség államiságának történetét. Hasonlóan az elızı 
dolgozathoz több szerzı foglalkozik a magyar állam és a szomszédos országok nem 
egyszer ellentmondásos kapcsolatrendszerével. Figyelemre méltóak az 1945 utáni 
Jugoszláviával folytatott viszonyról, a magyar déli határszakasz helyzetérıl, s napjaink 
horvát-magyar kapcsolati rendszerérıl közölt elemzések. Üde színfolt Bosznia-
Hercegovinával a 19. század második felétıl datálható és napjainkban is prosperáló jó 
kontaktust elemzı írás. Érdekes megvilágításba kerül a magyar-bolgár viszony a 
bolgárság migrációjának aspektusából. A dualizmuskori bukaresti vélemények, és az 
erdélyi telepítésekrıl megjelent tanulmányok a magyar államnak a szomszédos 
Romániával formáló viszonyrendszerét is tükrözik. 

A politikai kapcsolatok mellett szólni kell a gazdasági együttmőködés fontosságáról, 
három szerzınk alaposan körbejárta ezt a kérdést. Az egyik dolgozatból kiderül, a 
magyar bankok a dualizmus idıszakában komoly sikereket könyvelhettek el a Jugoszláv 
Királyság területén. A kooperáció azonban napjainkban is aktuális, az egyik írás arra 
keres választ, hogy mennyire tekinthetık kompatibilisnek a magyar és a határ menti 
horvát területek a szubnacionális területfejlesztési intézményrendszert illetıen. Az 
innováció pedig - szerzıpárosunk egy bolgár példa alapján illusztrálja - a 
nemzetgazdaság versenyképességének egyik legfontosabb eleme. Végül két érdekes 
publikációra hívnám fel az olvasók figyelmét. Az egyik, kötetlenebb mőfajú 
tanulmányban választ kapunk arra, hogy az egyes keleti és délszláv nyelvek írott, illetve 
beszélt formában milyen módon vannak jelen hazánk valós, szimbolikus és mentális 
tereiben. Egy másik tanulmányban a szerzı 14-16 éves dél-dunántúli tanulók hazánk déli 
szomszédjairól alkotott kognitív térképeinek eredményeit tárja elénk. 

Ajánlom két különszámunkat a Balkán iránt érdeklıdı kutatóknak, politikusoknak, 
gazdasági szakembereknek és azoknak, akik egyszerően csak bıvíteni szeretnék 
ismereteiket errıl a természeti szépségekben gazdag, kulturálisan rendkívül sokszínő 
térségrıl. Figyelmébe ajánlom továbbá jelenlegi és leendı hallgatóinknak, akik a pécsi 
Kelet-Mediterrán és Balkán tanulmányok Központja által szervezett Balkán képzéseken 
vesznek részt. 
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